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TEMA DO MÊS:“GENEROSIDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – II
Terminamos o estudo anterior dizendo que a generosidade trata-se de virtude daquele que se dispõe
a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem, que nada mais é que o amor em
movimento, que são atitudes de bondade,atos de contribuição e doação de algo, ou de alguma coisa
que alguém precisa, necessita e, que a possuimos. É uma virtude que deve preencher todo o coração
alcançado pela graça de Deus.
Líder, leia João 3:16 * “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”.
Esse foi o maior ato de generosidade e amor dado a nós, Deus nos deu primeiro. ELE é nosso
modelo de dar e receber. A motivação de Deus para dar foi o amor, uma expressão de generosidade,
bondade, a nossa também deve ser. Deus deu o melhor que tinha, portanto devemos agir da mesma
forma.
Leia Efésios 2:1-5 e,depois 2Coríntios 8:9 * “ porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza, enriquecêsseis.”
Esta passagem encaixa-se perfeitamente no que Paulo afirmou acerca do Filho de Deus, Seu
exemplo de generosidade vai além de qualquer outro. Paulo diz que Jesus se fez "pobre", para que,
pela sua "pobreza", nós, cristãos fôssemos enriquecidos ; (leia também,1Coríntios 1:5). O
sentimento que dominou o ministério de Jesus é o que deve permear o coração dos cristãos, tendo
disposição e vontade para fazer o melhor pelo Reino de Deus, pelas pessoas, pelos irmãos em
Cristo, inclusive, contribuir com amor fraterno para os necessitados. Essa atitude de generosidade
de Jesus Cristo por nós, não refere-se à riqueza material Dele enquanto estava na terra, mas um
reconhecimento de sua condição eterna como Senhor do céu e da terra. Que sendo rico, se fez pobre
através de total doação de si mesmo na encarnação e na crucificação, isso tudo por nós.
Leia, Filipenses 2:5-8 *“De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas
aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens; e, achado
na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz”.”
O ato de dar sacrificialmente é a essência do significado que Cristo tem para nós. A disposição de
nos esvaziar de forma generosa, fazendo o bem em prol a causa do reino é o coração de quem
somos e a quem representamos. Vamos nos doar aos necessitados.

Generosidade:Prov. 11: 25 “A alma generosa engordará, e o que regar também
será regado”.
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